Zaandam, donderdag 19-12-2013
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Generale kerstmusical 18.30 u
Kerstmusical
Kinderen 12.00 vrij

Vakantie
Fluxus groepen 7/8 en 8
Tam-tam, biebbus
Fluxus gr 1 /2

20-12 Jay van Wijnen 4 - B
20-12 Rawi Ramdien 5 - A
21-12 Matsimela Stuger 7 - A
21-12 Noah Roosien 2 - C
22-12 Klim Kramer 2 - B
23-12 Lisa van Kleef 2 - A
24-12 Dante Staneke 4 - A
25-12 Dylan van Luit 2 - C
31-12 Chanita Franken 3 - A
01-01 Finn Smith 6 - B
05-01 Raymond Hooijschuur 6 - B
06-01 Sarah van der Spoel 5 - A
06-01 Vannie Eijken 1 - C
07-01 Deyan Narain 5 - A
07-01 Inaya Salah 1 - C
09-01 Jessey Steinlein 1 - C

Op 7 december is Mick Dekker vier jaar geworden en mag hij naar school. Hij is van harte welkom in de
groep van Marianne/Angelique en we wensen hem een fijne tijd toe.
Kerst 2013
Altijd sneller dan verwacht wordt het weer kerst. Er is veel gebeurd vanaf de zomervakantie;
Ons jubileum, het restylen van de buitenkant van de school en het nieuwe logo, de nieuwe website, het
inspectiebezoek, de Sint en nu de uitvoering van de kerstmusical en het starten van de 4 de kleutergroep.
Er zijn vast nog dingen niet genoemd maar het is haast teveel om op te noemen. Kerst is altijd een tijd van
bezinning en terugkijken op het afgelopen jaar.
We hebben veel bereikt en in plaats van te krimpen groeien we als Rietvink eindelijk weer na een aantal
jaren. We zijn trots op onze school, maar vooral op de kinderen, die meestal met veel zin naar school komen.
Het starten met een continurooster was nieuw voor iedereen dus voor ons een sprong in het diepe. We gaan
in januari evalueren hoe het de eerste periode gegaan is.
We denken ook aan mensen die er niet meer zijn en die worden gemist, zoals Edith Philippo en Marcel Smit.
We wensen beide families een fijne kerst en we denken aan jullie.
Gisteravond hebben we weer in alle groepen een heel gezellig, sfeervol en lekker kerstdiner gehad, waar
kinderen en ouders zich hebben ingespannen om de tafels te vullen met heerlijke hapjes. Geweldig!
We willen alle ouders en stagiaires die ons geholpen hebben met alle activiteiten enorm bedanken voor de
inzet en de tomeloze energie en liefde waarmee iedereen dit gedaan heeft.

Hele fijne kerstdagen gewenst en alle goeds gewenst voor 2014!
www.de-rietvink.nl
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Kerstmusical “Geen stille kerst”
De afgelopen weken heeft een grote groep ouders zich ingezet om een kerstmusical te
realiseren.
Bijna iedere dag wordt geoefend met de kinderen die meespelen. De kostuums zijn
verzorgd. De decors gemaakt en beschilderd, aan alles wordt gedacht.
En… de kinderen zijn er klaar voor.
Ze spelen de musical op donderdag 19 december voor ouders en belangstellenden
(liever geen kinderen die op onze school zitten meenemen). Dit is tevens de generale repetitie. De musical
start om 18.30 uur in de speelzaal. De ingang is de gele deur naar de patio. Na aanvang doen we de deur
dicht.
Nieuws uit de groepen
Kleuterbouw
We hebben weer genoten van alle hapjes en drankjes bij het gezellige kerstdiner! En wat waren de kinderen
allemaal mooi! Morgen sluiten we het kerstproject af met een kerstmusical, waarin ook kinderen van de
kleuterklassen een rol hebben.
Na de vakantie starten we met een nieuw project, namelijk: winter. Centraal staat hierbij het
verhaal over Kikker in de kou, en gaan we met de kinderen allerlei soorten huizen bouwen
om Kikker warm te houden.
Ook gaan we in de tweede week na de vakantie naar het klokkenmuseum, waarbij de
kinderen van alles leren over verschillende soorten klokken.
Wij zijn nog op zoek naar ouders die kunnen rijden. U kunt zich opgeven via de mail en dan
graag even vermelden hoeveel kinderen u kunt vervoeren.
De kinderen mogen na de vakantie allerlei soorten klokken en uurwerken meenemen naar
school, zodat we er alvast met de kinderen over kunnen praten.
Onderbouw
Na een leuke, drukke tijd is het nu weer tijd voor vakantie. Het kerstdiner was weer in alle groepen een groot
succes en morgen hebben we nog om 9.30 uur de afsluiting met de kerstmusical en dan begint voor
iedereen om 12 uur de vakantie. We wensen iedereen een hele fijne vakantie met fijne kerstdagen en
natuurlijk een heel gelukkig nieuwjaar.
Bovenbouw
Sinterklaasfeest
In de groepen hebben wij op 5 december een mooie dag beleefd. In spelvorm werden de surprises
uitgepakt. Sommige kinderen moesten een dansje doen, verplaatsen van plek of kregen een pietenveeg op
het gezicht. De zwarte pieten kwamen ook even in de groepen langs. Ze probeerden mogelijke
liefdeskoppels te achterhalen! ’s Middags, voor de storm ons begeleid naar huis deed gaan, was er een
aangepast programma, met o.a. oudhollandse spelletjes of de Jongens tegen de Meisjes. Bekijk foto’s in
o.a. groep 6A (http://www.de-rietvink.nl/Groepen/Groep6a/Paginas/Sinterklaasfeest.aspx) en groep 8B
(http://www.de-rietvink.nl/Groepen/Groep8b/Paginas/Sintgroep8.aspx).
Gedichten op de website
Groep 7/8 en groep 8B hebben in november het project ‘Kijk in mijn ogen’ gehad. Laatstgenoemde groep
wil graag hun gedichten met u delen. Alle gedichten, met de afbeelding die hen inspireerde, zijn terug te
klikken op http://www.de-rietvink.nl/Groepen/Groep8b/Paginas/Project-'Kijk-in-mijn-ogen'.aspx.
Project molens
Het project molens is afgerond, maar wat hebben de kinderen zoal geleerd? In groepen van zes hebben ze
een molensoort mogen kiezen en deze een naam mogen geven. In drie subgroepjes van twee heeft
iedereen een onderdeel voor de molen geleverd:
een reuzendwarsdoorsnede, waarop de onderdelen van de molen zichtbaar moesten zijn;
- een folder in Microsoft Publisher, waarbij kinderen een folder moesten ontwerpen die
dubbelzijdig in drieën gevouwen moest worden met informatie over hun molen;
- een informatiebord, waarbij creatief en informatief de molen gepresenteerd moest worden.
De subgroepjes moesten goed samenwerken om te zorgen dat ze eenduidige informatie
zouden geven.
Dit alles na een zinvolle inspirerende excursie. Weet u nog? De verslaglegging van groep 7/8:
http://www.de-rietvink.nl/Groepen/Groep7a8a/Paginas/Excursie-molens.aspx. De excursie van groep 6A:
http://www.de-rietvink.nl/Groepen/Groep6a/Paginas/Project-Cultureel-Erfgoed.aspx. En ervaringen uit de
klas van groep 8B: http://www.de-rietvink.nl/Groepen/Groep8b/Paginas/Cultureel-erfgoed.aspx.
www.de-rietvink.nl
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Kerstknutselen
De groepen 6, 7 en 8 willen alle ouders bedanken die geholpen hebben met de kerstknutsels. Kerststukjes,
kerststalletjes, gefiguurzaagde kerstbomen en snowboarders… de resultaten mogen er zijn. Sommige dingen
zijn nog niet af en kunnen evt. thuis afgemaakt worden. Op http://www.derietvink.nl/Groepen/Groep8b/Paginas/Kerstknutselen.aspx kunt u spoedig de foto’s vinden. We willen nog
even aandacht voor ons creatief brein achter deze knutsels: juf Marjan… bedankt!
Groep 8: open huis dagen VO / toetsen
Groep 8 heeft al wat toetsen achter de rug voor de kerstvakantie: de NIO, de SAQI en de DMT zijn inmiddels
afgenomen. Na de vakantie staat er nog meer voor hen te wachten. Op http://www.derietvink.nl/Groepen/Groep8b/Documenten%20groep%208b/Citoplanning1314_groep8.pdf staat wat zoal.
Vergeet u niet met uw kind op bezoek te gaan bij de open huis avonden/middagen in het VO. In de gids op
de website staat precies welke school wanneer open lesmiddag en open huis heeft.
Excursie
Op dinsdag 7 januari gaan de groepen 7/8 en 8 naar het Zaans museum naar een
kunstprogramma over beeldtaal in de fotografie. De kinderen worden op actieve
wijze betrokken van de manier hoe beeldbetekenissen tot stand komen en hoe deze
de kijker kunnen beïnvloeden. Wilt en kunt u mee? We zijn nog op zoek naar ouders die
mee willen fietsen. De groep van Jos vertrekt om 8.30 u en de groep van
Monique/Marloes vertrekt om 10.00 u. U kunt zich bij de leerkracht opgeven.
Vierde kleutergroep
Beste ouders/verzorgers, via deze weg wil ik iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan de nieuwe
kleutergroep. Wat ontzettend veel hulp is er van uw kant gekomen! Van schilderen tot schoonmaken, van
lamineren tot gymtasjes maken, tot spullen brengen; op elk vlak is er veel hulp geboden. Dit geeft mij een
heel warm gevoel! Ik heb dan ook heel veel zin om met de nieuwe groep aan de slag te gaan in januari!
Wat wij nog kunnen gebruiken voor de huishoek:
-oude (mobiele) telefoons,
- een oud fototoestel
-een echte pollepel/ garde/
opscheplepel/maatbeker/cakevorm/keukenweegschaal
- een echt oud koffiezetapparaat zonder snoer
- oude schoenen van papa of mama (hakken, laarzen, etc)
- oude handtassen
- poppenkleertjes (maat IKEA-pop)
- echte verpakkingen (geen mini's)
-gezellige kussentjes
- schilderoverhemden
-verschoningskleren jongens/meisjes (onderbroeken, broeken, sokken, maillot, etc)
Marlène
DigiDUIF
Vorige week zijn de activeringsbrieven uitgedeeld en al 30% van de kinderen zijn geactiveerd. Dat is fijn om
te zien. Mocht u de brief niet ontvangen hebben via uw kind dan kunt u een nieuwe aanvragen
bij monique.vandewalle@agora.nu
We willen half januari gaan starten met het versturen van de schoolmail via DigiDUIF, dus het zou
fijn zijn als iedereen zich de komende weken zou aanmelden.
Presentatie plusgroep
Woensdag jl. is de afronding blok 1 van de plusgroepkinderen geweest. De kinderen hebben een
presentatie en een verslag gedaan over hetgeen ze geleerd hebben de afgelopen weken. Ze
hebben zich bezig gehouden met robotica, solderen en breien/haken.
Na de kerstvakantie begint er een nieuw blok en wordt weer gekeken welke kinderen deel gaan
nemen aan de plusgroep.
We bedanken juf Jolien voor het begeleiden van de kinderen.
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Baby
Afgelopen zondag heeft Désirée een zoon gekregen. Hij heet Romeo en alles gaat goed. Hoe
zwaar en hoe lang deze bink is weten we nog niet, maar zodra het kaartje er is zullen we deze
ophangen.

Enquête omtrent het continurooster
De beide mr’s en directeuren van Het Baken en Rietvink zijn bij elkaar geweest om na te denken over een
vorm van inventarisatie rondom het continurooster. In januari zetten we een korte vragenlijst uit onder
ouders, teamleden en kinderen van de bovenbouw.
Het doel is het inventariseren hoe het continurooster verloopt en het verbeteren van eventuele knelpunten.
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